Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky - Slovensko 2030 – nové znenie

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

---

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

13.11. 2020 – 30.11. 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády december 2020
SR*

2. Definícia problému
Uznesenia vlády SR č. 273 z 13. júna 2018, bod B. 1., a č. 576 z 23. septembra 2020, bod B.1. ukladajú
podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predložiť na rokovanie vlády
SR predmetný dokument. Návrh Slovensko 2030 vychádza z národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný
rozvoj. V rámci participatívneho procesu za účasti vlády, samosprávy a zainteresovanej verejnosti bolo
identifikovaných šesť národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, schválených
uznesením vlády č. 273 z 13. júna 2018 bod B.1.: 1. Vzdelanie pre dôstojný život, 2. Smerovanie k znalostnej a
environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, 3.
Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, 4. Udržateľné sídla, regióny, a krajina v kontexte zmeny klímy, 5. Právny
štát, demokracia a bezpečnosť, 6. Dobré zdravie. Návrh Slovensko 2030 zároveň plní funkciu Národnej stratégie
regionálneho rozvoja.

3. Ciele a výsledný stav
Návrh Slovensko 2030 je dokumentom, ktorý vytvára podmienky na zavedenie strategického riadenia
a plánovania na všetkých úrovniach verejnej správy. Prostredníctvom troch integrovaných rozvojových
programov (Ochrana a rozvoj zdrojov, Udržateľné využívanie zdrojov, Rozvoj komunít) definuje kľúčové zmeny
a identifikuje opatrenia na dosiahnutie želaného stavu.

4. Dotknuté subjekty
Ústredné orgány štátnej správy a samosprávne orgány.

5. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa alternatívne riešenia. Nulový variant: pokračovanie súčasného stavu s absenciou uceleného
strategického smerovania štátu.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

7. Transpozícia práva EÚ
N/A



Áno

 Nie

8. Preskúmanie účelnosti**
N/A

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu









Pozitívne



Žiadne

Áno



Pozitívne



Nie
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Materiál Slovensko 2030 vychádza z dokumentu Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030, ktorý bol predmetom
strategického environmentálneho posúdenia (SEA) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Záverečné stanovisko MŽP
SR v časti 6 odporúča schválenie strategického dokumentu, pričom nie je potrebné jeho prepracovanie,
dopracovanie ani úprava. Na základe stanoviska MŽP SR zverejnilo MIRRI SR na svojej internetovej stránke
dôvodovú správu, v ktorej zdôvodní zachovanie procesu SEA pre predkladaný dokument Slovensko 2030.
Vzhľadom na vysoký stupeň všeobecnosti predkladaného materiálu neboli identifikované iné vplyvy v zmysle
bodu 9. Konkrétne opatrenia budú formulované až v nadväzujúcich stratégiách a vykonávacích
dokumentoch a tie môžu mať vplyvy, ktoré budú identifikované a vyčíslené pri ich predkladaní
v budúcnosti.
Realizácia nadväzujúcich rezortných a odvetvových stratégií nezakladá dodatočné rozpočtové nároky a
nevyžaduje zvýšenie celkového počtu zamestnancov a bude v jednotlivých rokoch riešená v rámci disponibilných
zdrojov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy.
Plnenie odporúčaní, ktoré nie je možné v tejto fáze vyčísliť bude vykonané v závislosti od objemu disponibilných
rozpočtových prostriedkov dotknutej kapitoly štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Pred ich
implementáciou bude vypracovaný samostatný materiál so samostatnou doložkou vplyvov na rozpočet verejnej
správy. Pre odporúčania, kde sa predpokladajú investičné zámery bude pred ich realizáciou spracovaná samostatná
štúdiu uskutočniteľnosti v súlade s metodickými pokynmi.

11. Kontakt na spracovateľa
Generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky, jarmila.trencanska@vicepremier.gov.sk; tel.: 02/2029 8209

12. Zdroje
Údaje v materiáli vzišli z participatívneho procesu spracovania predkladaného dokumentu, ktorý prebiehal
v rokoch 2018 – 2020, so zapojením širokého okruhu aktérov z rôznych oblastí.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Dokument Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030, z ktorého vychádza Slovensko 2030, bol predložený na
predbežné konzultácie 24. 6. 2019. Následne 30. 8. 2019 bol dokument predložený Stálej pracovnej komisii na
posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie. Stála pracovná komisia vyjadrila nesúhlasné
stanovisko, z dôvodu dopracovania analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, jej stanovisko v zmysle jej
štatútu je však len podkladom pre informované rozhodovanie vlády a ďalších subjektov v rámci rozhodovacieho
procesu (stanovisko ÚPVII resp. v súčasnosti MIRRI je uvedené v bode 10). Dokument Vízia a stratégia rozvoja
SR do roku 2030 zároveň prerokovala Hospodárska a sociálna Rada vlády, ktorá ho odporučila na ďalšie konanie.

